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APRESENTAÇÃO

O Planejamento Estratégico (PE) consiste no desenvolvimento de técnicas, métodos e atitudes

administrativas que permitem a estimação dos impactos futuros de ações administrativas que

possibilita estabelecer as melhores estratégias para que a missão e os valores institucionais sejam

atingidos em sua plenitude. A otimização de recursos (humanos, físicos e financeiros) assume um

papel preponderante, especialmente pela complexidade das ações e dos múltiplos campos de

atuação das atividades de pós-graduação na dimensão da formação de recursos humanos de alto

nível e na produção de conhecimento relevante e alinhada com os compromissos sociais da

Universidade Pública.

Planejamentos estratégicos no setor educacional público têm sido demandados a partir de vários

elementos, conforme preconizado na LDB (1996) e definido nos Planos Nacionais de Educação, nos

Planos Nacionais de Pesquisa e no Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG). Estes dispositivos

orientam e regulam políticas de Estado, processos de planejamentos e ações na administração

pública, especificamente aquelas que norteiam atividades de pesquisa e pós-graduação no seio das

Universidades. Por sua vez, as Universidades, que constituem a “alma mater” de muitas sociedades,

são orientadas pelos seus Planejamentos de Desenvolvimento Institucional (PDI). O PDI da UFPR

possui o compromisso de projetar a Instituição para além das fronteiras delineadas pelo seu próprio

ciclo de vida, a se encerrar no final do exercício do ano de 2021, momento máximo para a entrega

dos resultados de gestão assumidos.

Embora muitos programas de pós-graduação tenham desenvolvido e operado a partir de um

planejamento próprio, é imprescindível que as recentes mudanças nos paradigmas inseridas na

avaliação da pós-graduação – materializadas pela nova ficha de avaliação aprovada pelo Conselho

Técnico-Científico da Educação Superior), sejam incorporadas e explicitadas a um PE plenamente

alinhado ao PDI. A demanda formal de um PE e de processos de autoavaliação passam a ser

necessários enquanto elementos de avaliação e ferramentas de gestão (Quesito I – Proposta do

Programa).

Diante deste quadro, os programas de pós-graduação se deparam com a necessidade definirem de

forma sistemática PEs que permitam dar visibilidade e transparência às suas principais ações e

produtos referenciados em suas diretrizes estratégicas e metas institucionais definidas no PDI.
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Ainda que a demanda de um PE constitua uma formalidade das agências de avaliação (CAPES e

CNPq), é preponderante que o PE possibilite “delinear os objetivos e metas da gestão universitária,

levantando, e trabalhando indicadores de produtividade, de eficiência e riscos, buscando gerar

atributos para o enriquecimento da sua curva de valor, de maneira arrojada e inovadora, com o

propósito de oferecer produtos e serviços de qualidade superior, frutos da indissociabilidade do

ensino, pesquisa e extensão, tendo como fundo embrionário, um ambiente universitário amigável,

de estrutura pública, gratuita, inovadora e inclusiva” (PDI, página 23). Portanto, para que estes

elementos sejam conquistados, se faz necessário que tal planejamento se estenda em todos os

segmentos da comunidade universitária, especialmente entre os programas de pós-graduação. O PE

precisa ser entendido como um importante passo na consolidação de uma cultura de gestão

(planejamento e avaliação) necessário no contexto da UFPR.

Neste sentido a Coordenação de Programas de Pós-graduação passou a fomentar uma proposta de

desenvolvimento de um PE institucional, que pudesse apoiar todos os seus programas mediante um

modelo estruturado que assegure homogeneidade estrutural e institucional, sem descuidar das

diferentes nuances e complexidade inerente a um conjunto diverso de Programas de Pós-graduação

da UFPR. Neste sentido, o Planejamento Estratégico do Programa de Pós-Graduação em Turismo

está integrado nesta política institucional e segue os procedimentos estabelecidos.

Assim, o PE parte de uma análise do planejamento delineado para todos os Programas de

pós-graduação à luz do PDI da UFPR. Após tal exposição, é que se pretende aportar elementos

acerca das atividades da pós-graduação em termos de suas decisões estratégicas e metas

estabelecidas. Em seguida, serão apresentados os resultados, com destaque para o fato que o

planejamento ainda requer outras etapas conclusivas, especialmente em função dos ajustes

necessários derivados de novos elementos que impactam nas dinâmicas dos programas e em seu

planejamento ao longo do percurso (ex. aporte de recursos, oportunidades de financiamento,

disponibilidade de bolsas de estudo, pandemia e outros). O PE resultou de um esforço coletivo da

Coordenação do PPGTurismo e de todo o corpo docente, discentes e técnicos do programa e foi

elaborado por intermédio de uma extensa colaboração coletiva.
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O PDI DA UFPR: Planejamento Estratégico na Pós-graduação Stricto Sensu

O Planejamento de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFPR teve sua elaboração a partir de

2017 e foi concebido por longa consulta a vários segmentos da gestão e da comunidade. Tal

participação ocorreu por iniciativa da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

(PROPLAN) a qual provocou o corpo de gestores a vários debates, os quais se estenderam para as

demais instâncias – departamentos e setores. Após construído, foi apresentado e discutido nas

instâncias superiores e aprovado. Todavia, a dinâmica da Instituição tem requerido um conjunto de

pequenos ajustes, os quais têm permitido incorporar melhorias ao documento final. Assim, uma

nova versão do PDI foi gerada em 2019, que gerou um documento mais organizado, robusto e

dinâmico, capaz de orientar o processo decisório, segundo lentes que orientam a Visão Institucional

e a Missão declarada pela UFPR.

O presente planejamento do programa deriva de uma lógica orientada ao processo multidimensional

da avaliação adotada pela CAPES, mediado pelas ações que definem os três eixos principais do

planejamento que refletem a “Estrutura e Organização do Programa”, o “Processo Formativo”

e seus “Impactos”, e suas interfaces com o PDI da UFPR.

O PDI da UFPR se estrutura em: objetivos estratégicos, metas globais, diretrizes estratégicas (e suas

ações integrantes) e metas específicas. Esses quatro elementos são organizados em dois grandes

eixos: o eixo da missão (referente às atividades fins e que concretizam a missão institucional) e o

eixo dos recursos (referente às atividades meio, aos processos de governança e gestão da

universidade). Para cada eixo foram definidos cinco grandes objetivos estratégicos. Para cada

objetivo estratégico foram definidas algumas diretrizes estratégicas que organizam conjuntos de

ações previstas no PDI a serem desenvolvidas. O PDI da UFPR possui cinco pilares estruturantes,

os quais possuem íntima relação com as atividades de pós-graduação: o Ensino, a Pesquisa, a

Extensão, a Inovação, a Internacionalização e a Gestão. Destaca-se que estes elementos são

essenciais no âmbito da pós-graduação e estão contemplados nos três eixos estruturantes do

planejamento estratégico do programa.

A seguir, para cada objetivo estratégico do eixo da missão são apresentadas, de forma sintética, as

suas diretrizes estratégicas nas quais os Programas de Pós-Graduação estão explicitamente

envolvidos e as metas específicas estabelecidas para 2024.

5



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
QUADRIÊNIO 2021-2024

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO

ETAPA 1 – Formação da Comissão de Planejamento:

O passo inicial do processo foi estabelecido pela composição de uma comissão para coordenar o

processo de planejamento estratégico do PPGTurismo a partir de um modelo estruturado pela

Coordenação de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UFPR. A comissão foi composta

pelos docentes que compõem o colegiado do programa, que são representantes das duas linhas de

pesquisa, além de um representante discente e de um técnico administrativo. Foram tarefas desta

comissão: a) levantar e organizar documentos e dados de desempenho do programa; b) realizar

reuniões com corpo docente para fomentar a análise diagnóstica; e c) Incentivar a participação do

coletivo do Programa na elaboração do planejamento quadrienal.

ETAPA 2 – Definição de MISSÃO, VISÃO e VALORES:

A definição da MISSÃO da UFPR, definida em seu PDI visa:

“Fomentar, construir e disseminar o conhecimento, contribuindo de forma significativa
para a construção de uma sociedade crítica, equânime e solidária”

Neste sentido, a missão do PPGTurismo alinha-se com a missão institucional e é definida como:

“Qualificar profissionais para o exercício do ensino, pesquisa e atuação no contexto do
Turismo e Desenvolvimento com ênfase à Região Sul do Brasil”

A VISÃO da UFPR em seu PDI está definida:

“Ser uma Universidade de expressão internacional em Ensino, Pesquisa, Extensão e
Gestão institucional, abrigo da iniciativa inovadora e cultural, alcançando até 2021
posição de destaque dentre as melhores Instituições de Ensino Superior na América

Latina”

A visão do PPGTurismo alinha-se com a missão institucional e é definida como:

“Ser reconhecido como um centro de excelência na formação de recursos humanos e
produção de conhecimento na área do Turismo”
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O PPGTurismo tem os seguintes objetivos:

a) desenvolver e aprofundar a formação teórico-prática de professores, pesquisadores e
técnicos no conhecimento do turismo e áreas afins;

b) formar profissionais de alto nível para atuarem no ensino, pesquisa, extensão e na
gestão e desenvolvimento da atividade turística; e,

c) contribuir para a análise crítica na apreensão das relações estabelecidas entre o turismo,
a sociedade e as organizações, considerando de forma equânime os aspectos ambientais,
econômicos e socioculturais.

Os valores que orientam o PDI da UFPR (constantes nas páginas 24-25) constituem os eixos

centrais delineados pela instituição. Os VALORES da UFPR, como definidos no seu PDI, são:

● Ética Pública e Institucional
Atuar de maneira ética tanto no campo do Ensino, Pesquisa e Extensão

universitária, como na promoção de práticas adequadas de gestão e do relacionamento do
serviço público federal para com a sociedade.

● Tradição
Desde 1912, é uma universidade pública, gratuita e de qualidade, trabalhando pela

construção de uma nação soberana.
● Ensino de Vanguarda

Formar cidadãos e profissionais técnicos com metodologias e tecnologias de ponta.
● Pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico

Desenvolver pesquisas inovadoras, nas mais diversas áreas do conhecimento, com o
propósito de posicionar a ciência brasileira em destaque nacional e internacional.

● Responsabilidade social
Estender à comunidade os benefícios criados no ambiente acadêmico na forma de

prestação dos serviços meritórios, de forma ética, segura e democrática.
● Respeito e inclusão

Ser uma instituição inclusiva e defensora dos direitos civis e humanos, de todas as
instâncias da sociedade organizada, de forma acolhedora e transparente.

● Projeção internacional
Colocar os jovens cientistas brasileiros no cenário internacional da ciência e do

desenvolvimento tecnológico, tornando-se Instituição de destaque num mundo globalizado.

Os valores do Programa de Pós-Graduação em Turismo são:

• Gratuidade, qualidade e compromisso social;
• Garantia das liberdades políticas, econômicas e sociais.
• Redes com instituições de ensino superior e órgãos e entidades ligadas à cooperação

científica e tecnológica no Brasil e Exterior.
• Articulação com diferentes níveis de formação e produção científica com impacto na

sociedade.
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O PPGTurismo assume integralmente os mesmos princípios institucionais da UFPR, como

definidos no seu PDI, que são:

Ser, ter e promover:

● A indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito Universitário;

● Acesso isonômico ao ensino público, gratuito e de qualidade;

● Ambiente pluralista, onde o debate público é instrumento da convivência democrática;

● Preservação e disseminação da cultura brasileira;

● Compromisso institucional com a comunidade;

● A efetividade nos resultados institucionais, enquanto órgão público;

● A cultura de planejamento e avaliação contínua da vida universitária;

● Lócus de construção do saber e da disseminação do conhecimento, livre, democrático, ético e
sustentável;

● Ambiente com níveis de excelência em qualidade de vida acadêmica e de trabalho;

● A administração do bem público de modo democrático, transparente, efetivo e isonômico;

● Fonte de incentivo à evolução da cultura institucional, para que siga ao encontro dos anseios da
sociedade e da comunidade acadêmica;

● Formadora de profissionais cidadãos, formadores de opinião e pensamento crítico, inseridos nos
propósitos comunitários e sociais;

● Catalisar o debate de políticas públicas inovadoras;

● Ambiente pluralista democrático e seguro, para a inclusão e manifestação das minorias;

● Respeito e responsabilidade no manejo e aplicação dos recursos institucionais e naturais.

ETAPA 3 – Diagnóstico Organizacional:

O diagnóstico organizacional assume um papel central no processo pela necessidade de identificar o

estado da arte do PPGTurismo para identificar as virtudes e os pontos críticos do programa a fim de

estabelecer a melhor forma de gerenciar suas decisões. Nesta perspectiva, a autoavaliação e a

revisão sistemática dos indicadores são essenciais para dispor sobre os pontos de partida do

programa. O claro estabelecimento dos pontos de partida encontra abrigo nos relatórios de avaliação

da CAPES e dos processos internos que permitem que vários indicadores sejam obtidos em um
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conjunto de perspectivas integradoras da pós-graduação. O planejamento anterior foi revisado,

também, a fim de verificar o cumprimento das metas. Os relatórios de avaliação contemplam

elementos importantes, embora não sejam uniformes e reflitam períodos relativamente longos em

que vários indicadores podem ter passado por mudanças expressivas. Ademais, existem diferenças

importantes entre as comissões que avaliam os programas e elaboram tais relatórios. Por outro lado,

as mudanças na perspectiva multidimensional não desacreditam nos documentos anteriores de

avaliação, mas suscitam a reflexão sobre outros paradigmas e indicadores de desempenho do

programa. Nesta ótica, a UFPR conta com um sistema interno de indicadores que permite o acesso

imediato e atualizado sobre os principais elementos centrais relativos a seu desempenho. Destarte,

tal diagnóstico deverá ser submetido ao colegiado do PPGTurismo que validará e dará forma final

aos pontos fortes e fracos do Programa.

Para facilitar a condução desta etapa, a comissão de planejamento aplicou um formulário

estruturado a partir de uma matriz baseada no modelo referencial de avaliação da CAPES (Figura

2), para identificar pontos fortes e fracos, bem como as ações necessárias para sustentar e/ou

modificar estas realidades:

Figura 2: Modelo da ficha de avaliação de referência da CAPES.
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Uma vez definidos os pontos fortes e fracos, é possível hierarquizá-los conforme as prioridades

definidas pelo programa para tratá-los por meio de ações específicas (metas), onde serão

explicitados os planos de ação do programa.

Neste processo, foram usados: a) os relatórios das avaliações anteriores, em especial do último

processo de avaliação quadrienal 2013-2016; b) a avaliação detalhada dos pontos críticos que

demandavam ações de alterações; c) a experiência dos componentes da comissão frente à realidade

das suas linhas de pesquisa; e d) análise dos documentos de programas da área considerados como

programas de excelência. Além disso, a Coordenação de Pós-Graduação dos Programas de Stricto

Sensu, realizou um conjunto de ações que visaram familiarizar e aprofundar a visão dos programas

sobre os processos da nova proposta de avaliação da CAPES, os quais envolveram palestras e

debates sobre temas de interesse da pós-graduação.

ETAPA 4 – Análise do contexto e matriz SWOT:

Para o estabelecimento de metas que conduzirão à visão desejada pelo Programa, é fundamental a

análise do cenário atual que considere elementos facilitadores ou que possam dificultar o

desenvolvimento de suas ações. Os pontos fortes e fracos podem ser integrados a uma avaliação das

OPORTUNIDADES (facilidades) e DIFICULDADES (restrições) que diferentes cenários colocam

ao Programa. O método SWOT (STRENGTHS/WEAKNESS/OPPORTUNITIES/THREATS) é

uma ferramenta relativamente simples e efetiva para o estabelecimento do plano estratégico na

pós-graduação. O SWOT utiliza-se de um quadro (Figura 3) que apresenta as Forças e Fraquezas

diagnosticadas, em que as Oportunidades e Ameaças derivadas da análise são explicitadas.
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Figura 3: Síntese da análise do cenário

Para melhorar o processo de visualização e a construção das diretrizes estratégicas, os quadros
seguintes foram elaborados.
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FORÇAS
O que estamos

fazendo bem? Quais
são as nossas

qualidades principais
e o que nos fortalece?

• Difusão científica nas mídias sociais (palestras, lives, resultados de
pesquisas e publicações);

• Pesquisas voltadas ao atendimento de demandas regionais;
• Participação em redes de pesquisa, eventos, representações

institucionais;
• Atuação em projetos de extensão universitária, articulando

graduação e pós-graduação;
• Oferta de disciplina completa em língua estrangeira com docente

estrangeiro e docente do programa;
• Proporção do NDP com produção alinhada à proposta do

programa, aos projetos de pesquisa com financiamento e bolsas;
• Estabilidade positiva do NDP sem dependência de docentes

colaboradores;
• Proporção muito boa do NDP que participaram de eventos

científicos da área (nacionais e internacionais), com publicação ou
apresentação de palestras;

• Boa proporção de docentes que possuem experiência e formação
no exterior; 

• Disciplinas, estrutura curricular e dissertações de qualidade
compatíveis com a área de concentração e linhas de pesquisa;

• Infraestrutura de salas e secretaria excelentes;
• Diversificação da formação do corpo docente e média de

orientações muito boas;
• Média de defesas no prazo excelente.

FRAQUEZAS:
O que precisamos

melhorar/aprimorar? O
que os demais fazem

de melhor?

• Dificuldade de implementação de sistema de acompanhamento da
produção docente;

• Socialização dos resultados das dissertações (egressos) como
retorno à sociedade insuficiente;

• Produção internacional regular decorrente de operacionalização
insatisfatória de convênios internacionais existentes;

• Produção e publicação regular em periódicos de estrato superior;
• Desequilíbrio de produção entre as duas linhas de pesquisa e na

relação projetos/principais produções;
• Não priorização da produção do NDP em revistas de estrato

superior (Qualis>B1);
• A produção científica em conjunto com docentes e discentes do

programa e de outros PPGs é insuficiente;
• Percentual de atualização das referências bibliográficas das

disciplinas regular;
• Carência de softwares de pesquisa, análise de dados e de apoio
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técnico para a pesquisa;
• Percentual da produção discente vinculada ao tema da dissertação

e em conjunto com o orientador regular;

OPORTUNIDADES:
Quais são os objetivos?

As demandas estão
mudando? Como

melhorar?

• Ambiente tecnológico propício à divulgação acadêmica e na
prospecção social de temas de pesquisa;

• Predisposição institucional externa à participação de discentes e
docentes em conselhos e similares gerando oportunidades de
retorno à sociedade;

• Ofertas de atividades em plataformas digitais oportunizando
visibilidade, redes e intercâmbios;

• Oferta de editais internos da UFPR para tradução, publicação
científica e internacionalização;

• Convênios estabelecidos com instituições estrangeiras para
intercâmbios;

• Inserção dos grupos de pesquisa em redes interinstitucionais;
• Legislação referente à inovação e propriedade intelectual

favorável à realização de pesquisa e produtos com financiamento
externo;

AMEAÇAS:
Quais são os
problemas

enfrentados? Quais
fatores estão fora de

seu controle?

• Limitações de recomposição de quadro docente;
• Cortes de bolsa e/ou diminuição, dificultando a dedicação dos

estudantes ao programa;
• Instabilidade institucional dos parâmetros de avaliação;
• Redução de orçamento e burocratização no uso dos dos recursos

para a pós-graduação;
• Insuficiente indexação de periódicos brasileiros da área em bases

internacionais;
• Concentração de periódicos de editoras privadas nos estratos

superiores de avaliação;
• Instabilidade de rede wifi de internet;
• Demanda por parte do setor privado e público para a geração de

pesquisa aplicada insuficiente;
• Avanço das desigualdades econômicas e sociais limitam o acesso à

alunos de outras regiões do país;

As Forças e Fraquezas foram diagnosticadas e sintetizadas considerando as questões mais

relevantes. As oportunidades e ameaças envolveram a avaliação dos aspectos externos ou

contextuais. Desta forma, envolve o quadro geral da realidade atual da pesquisa e da pós-graduação,

em termos de fomento, bem como das políticas de Estado para a área de Educação, Ciência,
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Tecnologia e Inovação. Neste contexto, não há como desviar de reflexões sobre o ambiente político,

econômico e social de modo que o programa possa se beneficiar acerca das diferentes

oportunidades, bem como estabelecer ações de enfrentamento das dificuldades que se põe ao seu

desenvolvimento.

ETAPA 5 –Diretrizes Estratégicas e definição de metas

A matriz SWOT permite a definição de diretrizes estratégicas, que constituem conjuntos de ações

articuladas à consecução de metas estabelecidas com a finalidade de assegurar a implementação de

mudanças efetivas a serem implementadas no Programa.

As diretrizes estratégicas e as metas do PPGTurismo para o período 2021-2024 são as seguintes:

Formação

Diretriz
estratégica 1

Consolidar o
processo de
formação,

atualizando a
estrutura

curricular e
introduzindo

atividades
inovadoras de
ensino-aprendi

zagem

Metas – com indicador

Semestrais

Oferecer ao menos um componente curricular utilizando
novas tecnologias educacionais;

Atualizar, ao menos, ⅓ da bibliografia (bibliografia dos
últimos 5 anos) a cada oferta;

Anuais

Garantir o uso de, ao menos, uma ferramenta tecnológica
(softwares, cursos de atualização, ferramentas
metodológicas) para o ensino e pesquisa;

Ofertar ao menos um componente curricular em parceria
com outros PPGS nacionais e internacionais;

Produção
Intelectual

Diretriz
estratégica 2

Incrementar
o padrão de

qualidade das

Metas – com indicador

Quadrienais
● Alinhar as quatro principais produções docentes aos projetos

de pesquisa que coordena ou participa;
● Cada DP deve publicar pelo menos 03 itens em estratos

superiores (estrato A1 a A4);
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publicações
intelectuais,
ampliando a
participação
de discentes e

egressos

● Cada discente deverá publicar ao menos 02 itens ao longo do
seu curso em evento/periódico;

● Cada egresso deverá ter ao menos um item de produção em
estrato superior em co-autoria com o orientador (A1 a A4).

Impacto
Social

Diretriz
Estratégica 3

Aprofundar a
transferência do
conhecimento
contribuindo

para o
desenvolvimento

do turismo

Metas – com indicador

Mensais

● Ampliar a divulgação científica dos principais estudos do
PPGTurismo;

● Disponibilizar em canais de comunicação (plataforma online,
Youtube) divulgação científica do PPGTurismo;

Anuais

● Cada grupo de pesquisa deve realizar ao menos um evento
voltado ao público em geral;

● O PPGTurismo deverá oferecer, ao menos, um evento público
(aula, palestra seminário);

● O PPGTurismo deverá realizar, ao menos, duas ações de
cooperação técnica e científica com organizações públicas e
privadas;

Atuação
Regional

Diretriz
Estratégica 4

Consolidar o
processo de

atuação
regional

Metas – com indicador

Quadrienais

● Atingir 20% de participação de docentes e alunos do
PPGTurismo em conselhos, comissões e instituições regionais;

● Incrementar os projetos de pesquisa que tenham impacto
regional;

Bianuais

● O PPGTurismo deverá ter, ao menos, um professor/pesquisador
de IEs nacional como visitante/colaborador;

● Atrair discentes e/ou pesquisadores de outras IEs nacionais para
cursar disciplinas no programa;
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Internacionalização

Diretriz
Estratégica 5

Fortalecer a
internacionalização

Metas – com indicador

Anuais
● Incrementar a oferta de disciplinas em idioma

estrangeiro;

Bianuais

● Incrementar a atração de discentes do exterior
para o programa;

● O PPGTurismo deverá ter, ao menos, um
professor/pesquisador do exterior como
visitante/colaborador;

Quadrienais

● Publicação de pelo menos 1 item por docente
em periódico internacional de estrato superior
(A);

● Cada docente deverá participar de, ao menos,
um edital (interno ou externo) de fomento e
apoio às publicações científicas internacionais;

● Atingir 20% das publicações dos discentes em
eventos no exterior em coautoria com docente
do PPGTurismo;

Gestão

Diretriz
Estratégica 6

Aprimorar os
processos de gestão do

programa visando a
manutenção de uma

cultura de
planejamento

Metas – com indicador

Anual
● Criação de regulamentação de participação de docentes

em comissões examinadoras;
● Criação de comissão de acompanhamento do

planejamento;

Mensais

● Estabelecer um sistema de monitoramento do
planejamento por meio de indicadores;
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Bianuais

● Realizar seminários de avaliação do PPGTurismo;
● Realizar o processo de credenciamento e

recredenciamento de docentes;
● Revisão de regulamentos e regimentos do

PPGTurismo;
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ETAPA 6 – Mapa Estratégico:
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ETAPA 7 – O Plano de Ação:

O plano de ação prevê a criação de uma comissão do PPGTurismo para acompanhamento e

avaliação do planejamento. A cada reunião mensal plenária, a comissão terá um espaço para expor o

andamento e execução das metas do Programa. O Programa de Pós-Graduação em Turismo realizou

seu primeiro planejamento estratégico de longo prazo. Até então, anualmente o planejamento era

realizado e essa estratégia havia sido responsável pelos êxitos do programa até então. Doravante, o

presente planejamento e suas ações estratégicas deverão permitir o aumento da nota no quadriênio

2021-2024, que tem o objetivo de atingir, no mínimo, a nota 4.

ETAPA 8 – Relatório de planejamento:

O presente documento foi elaborado ao longo do ano de 2020 e início do ano de 2021, quando os

resultados dos trabalhos da comissão de planejamento foram sintetizados e as ações puderam ser

definidas com base no quadriênio 2021-2024. Foram realizadas seis reuniões da comissão de

planejamento, além de outros encontros que abordaram temas específicos do planejamento.

Espera-se que as metas sejam alcançadas com total êxito. A coordenação do PPGTurismo agradece

a dedicação e empenho dos docentes e discentes ao longo do processo de planejamento estratégico.


